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  NIEUWSBRIEF   
 

MILIEUGESCHIEDENIS LAGE LANDEN 
       Nr. 2  Juni, 2008  

      © IGBA-VU /JEG– Adriaan de Kraker & Henny van der Windt 
 

Basis Nieuwsbrief verbreed 
 

Na het verschijnen van de eerste Nieuwsbrief Milieugeschiedenis Lage Landen in november 

2007 zijn er van verschillende zijden positieve reacties binnengekomen. De belangrijkste 

reactie kwam van de redactie van het Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis (JEG). Door 

een samenloop van omstandigheden is er besloten tot een samenwerking tussen het JEG en 

ondergetekende als ESEH-regionaal vertegenwoordiger van de Lage Landen. Binnen het JEG 

leefde al langer de gedachte de leden vaker op de hoogte te houden dan alleen met het 

jaarboek, soms zelfs een tweejaarlijkse publicatie. Als regionaal vertegenwoordiger is alle 

support welkom, dus is ook deze samenwerking in dank aanvaard. 

 

 

Vanuit de European Society for Environmental History (ESEH) 
 

Zaken van belang 

In juni is te Amsterdam afgesproken dat de Board regelmatig bijeenkomsten zal beleggen met 

de Regional Representatives. Een eerste bijeenkomst vond in januari in Düsseldorf plaats. 

Tijdens deze bijeenkomst is een drukke agenda afgewerkt. Enkele onderwerpen waren onder 

meer het actualiseren van de website en het bijwerken van de bibliografie, wat momenteel 

enkele jaren achterstand heeft opgelopen.  

Ook de financiële positie van de ESEH is besproken. Deze is precair omdat de belangrijkste 

financier zich na de beginperiode volgens afspraak terug zal trekken. Op jaarbasis is een vast 

bedrag nodig voor het onderhouden van de website, het beleggen van Boardvergaderingen en 

het werk van het secretariaat. Daarom is het vinden van nieuwe financiële bronnen dringend 

gewenst.  

Daarnaast is ook het idee ter tafel gekomen om een boekenreekspublicatie te initiëren. Deze 

zal in het Engels zijn. Er zijn besprekingen gaande met twee uitgevers. Zodra het probleem 

dat zij hebben met het uitgeven van boeken uit gebieden die niet goed in de markt liggen, 

hebben opgelost, kunnen er concrete afspraken worden gemaakt. We plaatsen we hier alvast 

de oproep om initiatieven in te zenden voor mogelijke kopij voor boeken in de 

publicatiereeks.  

Verder is het opzetten van een Summer School ter sprake geweest.  Het idee is om dit om de 

twee jaar te organiseren, te beginnen in 2010, alleen de eerste twee jaar zal dit jaarlijks zijn. 

Vanuit verschillende universiteiten is daar belangstelling voor, maar meer kandidaten zijn 

welkom. 
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Regionale vertegenwoordigers 

Het netwerk van regionale vertegenwoordigers, waarvan de leden ook een stem in de Board 

hebben, functioneert naar behoren. De bedoeling is dat zij communiceren met hun achterban, 

contact houden met de leden van de ESEH in hun regio, nieuwe leden werven en eigen 

activiteiten ontplooien. In het kader van de samenwerking met het JEG wordt het mogelijk 

ook bijeenkomsten te houden waarbij thema’s aan de orde worden gesteld uit de 

milieugeschiedenis. Zo houden regionale vertegenwoordigers hun eigen regionale 

milieucongres tussendoor, zoals in de Scandinavische landen gebeurt. Velen geven intussen 

ook een nieuwsbrief uit waarvan  inhoud, omvang en frequentie uiteenlopen. 

 

De nieuwsbrief voor Frankrijk is vrij uitgebreid en te verkrijgen via 

Stéphane Frioux (stephane.frioux@univ-lyon2.fr ) 

Doctorant en histoire contemporaine, UMR CNRS 5190 LARHRA / Université de Lyon 

Responsable du laboratoire junior GRAIQUE, ENS LSH, Lyon (http://pradis.ens-lsh.fr) 

Vertegenwoordiger voor de franstalige gebieden van het Bureau de la Société européenne d’histoire 

de l’environnement (ESEH, http://eseh.org) 

 

De nieuwsbrief voor het Duitstalige gebied (Oostenrijk e.a.) is te verkrijgen via 
Ao.Univ.-Prof. Dr. Christian ROHR 
Fachbereich Geschichte/Department of History  
Universität Salzburg/University of Salzburg 
Rudolfskai 42 
A-5020 SALZBURG, Austria 
Tel. 0043/(0)662/8044-4794 
FAX 0043/(0)662/6389-4794 
Email: christian.rohr@sbg.ac.at 
http://www.sbg.ac.at/ges/people/rohr/rohr.htm 
 

Beide nieuwsbrieven kunnen u eventueel als PDF-bestand worden doorgestuurd.  

  

Congres ESEH en WCEH te Kopenhagen 4—8 augustus 2009 

Bij het uitgaan van de 1
e
 nieuwsbrief waren nog weinig gegevens beschikbaar over het 

wereldcongres voor milieugeschiedenis te Kopenhagen dat van 4 tot 8 augustus 2009 te 

Kopenhagen wordt gehouden. Ondanks het feit dat de deadline voor insturen van voorstellen 

(panels, presentaties en posters) enkele weken is verschoven, is deze nu verlopen. Voor de 

ESEH wordt dit het vijfde congres dat zij (mede)organiseert. Voor meer informatie raadplege 

men de volgende website http://www.wceh2009.org 

 

Plaats van het congres 

Roskilde University, Universitetsvej 1, Building 04.2, Att. : Lisa Rimstad Jacobsen, DK- 

4000 Roskilde, Denmark. 
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ESEH lidmaatschap 
 

Hoe kunt u lid worden van de ESEH. Dit kan via de website van de ESEH: 

http://eseh.org/membership/ 

Daar vindt u onderstaand formulier, vul het in en stuur het op naar: 

 

Ulrich Koppitz, ESEH 

Inst. f. History of Medicine 

Universitaetsstr. 1 (23.12) 

D-40225 Duesseldorf 

Germany 

 

FORM MEMBERSHIP 

Family name: 

First name(s): 

Title (Dr., Mr, etc.): 

Affiliation: 

Address: 

City: 

Country: Postcode/ZIP 

Telephone: 

Fax: 

Email: 

 

Select the appropriate membership: 

Full membership: €20 per year 

Student membership: €10 Euro per year 

 

Payment 

Select credit card 

MasterCard Visa American Express 

Amount: € 

Expiration date: 

Card number: 

Name as it appears on card: 

Signature: Date & place: 

 

 

ESEH is committed to protecting the privacy and confidentiality of its members and the 

financial information provided on this 

form will be deleted after the transaction is completed. ESEH is a registered charitable society 

acknowledged by the German tax 

office. Receipts will be sent by mail after the credit card transaction has been completed. 
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Tijdschriften milieugeschiedenis 

 

 

GLOBAL 
ENVIRONMENT  
Journal of History and Natural and Social Sciences 
 
 

Het halfjaarlijks tijdschrift Global Environment. Journal of History and Natural and Social 

Sciences is een nieuw internationaal milieutijdschrift. Het tijdschrift wil de ontwikkeling van 

het milieu in historisch perspectief bestuderen en daarbij een brug slaan tussen de 

natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen. 

 

The half-yearly journal Global Environment. A Journal of History and Natural and Social 

Sciences intends to act as a link for ongoing researches on the environment and world 

history, with special regard to the modern and contemporary ages. Our principal objective is 

to understand the processes that have led to the present state of our environment, as well as 

differences between its state and management today and in past epochs. The journal will not 

limit itself to promoting historical studies. It will also offer space to texts dealing with current 

times. Our intent is to stimulate and gather studies and researches which, in spite of diverse 

approaches and themes, share a conception of the environment as a perspective from which to 

look at the problems of the world and its history, at conceptions of economic development, 

social and productive relations, government, and relations between peoples. 

One of the journal’s main commitments should be to bring together different areas of 

expertise in both the natural and the social sciences to help them find a common language 

and a common perspective in the study of history. It is not a matter of abstractly proclaiming 

the need for interdisciplinarity; rather, there is a need for more and better contributions to 
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our knowledge of the environment and its history employing a wide range of sources and 

methods. The approaches and methods of environmental historians have changed a lot over 

the last few years, and have seen the contribution of disciplines other than traditional 

historiography. 

For these reasons, both the editors and contributors of the journal, on the one hand, and its 

public of readers, on the other, should include not only historians, but also ecologists, 

agronomists, experts in forest sciences, botanists, geologists, climatologists, economists, 

sociologists, urbanists, jurists, archaeologists, etc. The present environmental crisis is also a 

crisis of the instruments human beings have been using to interpret reality, partly as a result 

of the separation of the social sciences, on the one hand, and the natural sciences, on the 

other; a separation largely due to the prevailing of a mechanistic approach over a systemic 

and evolutionary one in modern science. This trend has had an important reflection on the 

actions of political decision-makers, and especially on the separation between economy and 

the environment in decisional processes. Thus, history can play a fundamental role in looking 

for models for relations between the sciences capable of informing institutional actors in 

making the right choices. 

We intend to strive to maintain an interdisciplinary approach taking account of the 

remarkable evolution of historical investigation over the last few decades as regards sources 

and methods. Today historians no longer rely merely on written documents; they also turn to 

material sources and biological archives, drawing from both the ecological sciences and the 

social sciences, and sometimes effectively combining them. 

That is why the work of environmental historians appears to be more difficult than that of 

traditional historians. The environmental historian needs to master more investigation 

techniques and manage more information. Hence, a lot still needs to be done to improve the 

effectiveness and quality of environmental-historical investigation. 

Taking a multidisciplinary approach can also make it easier to incorporate research results 

into environmental politics. This is an important challenge that may allow environmental 

history to gain a place among the scientific disciplines presently engaged in defining the 

action to be taken to achieve sustainable development.  

 

Multidisciplinarity and a long-term analysis looking back from the present to the past are not 

the only pillars of the scientific project behind our journal. The supernational character of 

phenomena is confronting historiography with new challenges. Environmental problems – as 

well as the politics they determine and the movements they spawn - have become global, from 

the effects of deforestation to those of carbon emissions on climate change; from the use of 

chemical agents in industrial agriculture and the intense commercialization of its products to 

the whole system of energy and raw material flows connecting distant places and cities all 

over the world; from the acceleration of the mobility of human resources to the planetary 

dimension of the effects of desertification; and so on. There is need for a historiography 

capable of reflecting all this. 

For some decades already, under the impulse of growing awareness of the global character 

of the environmental question, historical research has been studying the implications of the 

great processes of economic and social transformation involving the modern and 

contemporary world, and analyzing the transnational aspects of the material and scientific 

construction of environmental situations. Still, in spite of authoritative exceptions, the 

historical approaches developed so far are finding it difficult to expand beyond their 

respective national borders, and hence to embrace the global perspectives that environmental 

studies have opened onto the past and present of our whole planet. That is why one of our 

main focuses will be modes and levels of integration at the global level in the change 

processes that have affected the environment in various parts of the world. What we will 
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strive for is an appropriate, non-paradigmatic evaluation of the historical relations between 

man and the biosphere. As regards the chronological dimension, while it is true that the first 

forms of widespread exchange – of men and women, products, techniques, cultural models, 

and representations of nature – between distant lands arose in remote ages, it is beyond doubt 

that a wide and integrated system of relations between the different parts of the globe first 

sprang up in the modern age.  

The environment has been the weak element in the formation of the global capitalist system. 

There is a wide consensus among historians that Western hegemony over the last two 

centuries has been mainly founded on the appropriation of the natural resources of colonized 

countries. In spite of this, it is too simplistic today to interpret this circumstance in terms of a 

simple dualistic antithesis between European and North-American countries, on the one 

hand, and the rest of the world, on the other. Our journal intends to transcend the 

Westerncentric and “developist” bias that has informed international environmental 

historiography so far, whereby global phenomena are mainly analyzed in terms of the West’s 

successes and failures, and the nature of its relations with other parts of the world (colonial 

exploitation, depletion of resources, underdevelopment, etc.). While it is true that over the last 

centuries the world’s economic system has evolved under Western hegemony, it is equally 

true that its history has witnessed continuously mutating spatial overlaps, connections, and 

confluences which our “dualistic”, “developist”, and “Westerncentric” paradigm has 

blinded us to. 

Thus, the journal should favor the emerging of spatially and culturally diversified points of 

view. It should replace the notion of “hierarchy” with that of “relation” and “exchange” - 

between continents, states, regions, cities, central zones and peripheral areas - in the 

construction and destruction (in cases where exchange processes involve damage and 

degradation) of environments and ecosystems.  

 

The global history of the environment cannot limit itself to looking at how the Western model 

asserted itself in the countries of the South of the world; it also needs to study how this model 

merged with local experiences. We should narrate not only how the West appropriated 

natural and human resources, but also the strong resistance and antagonism it met with. 

Precisely because the globalization processes that modern imperialism set under way 

requires a perspective transcending the national, and often even the continental scale, global 

studies cannot neglect to take into account the encounter and the clash between the colonized 

and the colonizers. In spite of the horror and the violence, this is a common historical 

experience and should be portrayed as such. It favored the merging of different worlds, and 

present reality is the result. To be grounded in an authentic concept of integration, both 

politics and educational models require a knowledge of local historical experiences and the 

ways in which they blended with Western culture. This is a knowledge that can only be 

attained through global communication. We need to transpose to the scientific plane the great 

merging of cultures that has been going on for a long time now as the result of globalization 

in its various forms.  

This is why our journal’s aim cannot be merely to analyze the global or transnational aspect 

of historical processes. We need to take due account of the “local” dimension when analyzing 

environmental historical processes. We need to give voice and space to historical experiences 

from the most remote regions of the globe, not just to represent the role played by the West in 

their transformation processes, but looking at them as autonomous and independent entities. 

We will strive to provide a medium for communication and discussion between scholars from 

very distant - culturally as well spatially - parts of the world, seeking to highlight the 

relationship between global phenomena and local factors. Case-studies do not merely help us 

to understand small-scale processes that are not reflected in researches at a global scale; 
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they also allow a better understanding of changes and adaptations at the biological and 

anthropic level. The regional scale helps us to avoid excessive recourse to generalizing 

interpretive paradigms, which today are influencing not just research, but also the political 

debate on global change. It also helps us to adapt to local conditions environmental policies 

that would otherwise be doomed to failure. 

 

Redacteurs van genoemd tijdschrift zijn: 

Mauro Agnoletti, Université de Florence, Dipartimento di Scienza e Tecnologie 

Ambientali e Forestali : mauro.agnoletti@unifi.it 

Gabriella Corona, CNR-Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, Naples : 

gabriella.corona@issm.cnr.it 

Het redactiesecretariaat:: 

Emilia del Giudice : emilia.delgiudice@issm.cnr.it 

 

De inhoud van nr. 1 van januari 2008 

Artikelen 

* Guillermo H. Castro, Isthmus in the World. Elements for an Environmental History of 

Panama 

* Holly High, Violent Landscape: Global Explosions and Lao Life-Worlds 

Laura Hollsten, Controlling Nature and Transforming Landscapes in the Early Modern 

Caribbean 

* Emmanuel Kreike, The Nature-Culture Trap: A Critique of Late 20th Century Global 

Paradigms of Environmental Change in Africa and Beyond 

* Vimbai Chaumba Kwashirai, Poverty in the Gwai Forest Reserve, Zimbawe: 1880-1953 

* Rogério Ribeiro de Oliveira, Environmental history, traditional populations and 

paleoterritories in the Brazilian Atlantic Coastal Forest 

* Verena Winiwarter, Nationalized Nature on Picture Postcards: Subtexts of Tourism 

from an Environmental Perspective 

 

Diversen 

Library : John McNeill discusses Oscar Carpintero 

Around the World: 

Kazukiyo Higuchi and Michael G. Norton, Japan’s Eco-Towns and Innovation Clusters. 

Synergy Towards Sustainability 

Institutions and Environmental History: 

Reinaldo Funes Monzote, The Latin American and Caribbean Society of Environmental 

History 

Interviews: Wolfgang Sachs interviewed by Federico Paolini 

 

Voor meer informatie, i.h.b. het tweede nummer van 2008, zie de volgende website 

http://www.globalenvironment.it 
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Nieuws van het Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis (JEG) 
 

 

In het laatst verschenen Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis (2007), dat ter gelegenheid 

van het tienjarig bestaan is verschenen, stelt de redactie vast dat de belangstelling voor de 

ecologische geschiedenis in de Lage Landen groeiende is, maar toch nog wat achterblijft bij 

de grote belangstelling voor het vakgebied die er met name in de USA en het Verenigd 

Koninkrijk bestaat. Aanleiding dus om in dit nummer het vakgebied nog eens grondig toe te 

lichten. Hoofddoel van de ecologische geschiedenis is de studie van de relatie mens-natuur. 

Omdat ook andere vakgebieden dit doen, zoals archeologie en historische geografie is vooral 

de toevoeging ecologie van belang. Deze kan worden omschreven als het onderzoek van de 

bestaansvoorwaarden in genoemde relatie mens-natuur, in het bijzonder tussen de levende 

organismen onderling en die tussen hen en de niet-levende omgeving. Ecologische 

geschiedenis of milieugeschiedenis bestrijkt daarmee een breed veld, maar het eigen doel 

blijft duidelijk. 

 

Vanuit die optiek is een scala van onderwerpen besproken, waaraan in de toekomende jaren 

een themanummer van het Jaarboek zou kunnen worden gewijd. De volgende thema’s zijn ter 

sprake gekomen:  

1) Milieu in de voormalige Congo,  

2) Missie-kolonialisme-milieu,  

3) Bossen-Java,  

4) Het plantagebedrijf en  

5) De landbouw na 1970.  

Collega’s die vanuit hun onderzoek en/of belangstelling een bijdrage kunnen leveren aan 

genoemde thema’s roepen we hierbij op te reageren. Tevens zijn suggesties voor bijkomende 

thema’s van harte welkom. 

 

Voorlopig wordt gewerkt aan een themanummer over klimaatsgeschiedenis en aan het weer 

gerelateerde bijdragen. Dit nummer kan wellicht nog dit jaar verschijnen. De inhoud (onder 

voorbehoud) is: 

Inleiding 

Joop Oude Lohuis: klimaatdiscussie in historisch perspectief.  

Gaston Demarée: de grote storm van 1703.  

Anton van der Heijden: reactie van de Nederlandse Milieubeweging op 

klimaatsproblematiek.  

Ed Buisman, geschiedenis van het neerslagonderzoek. 

Kay Beets: slakkenhuizen en klimaat. 

Adrie de Kraker: stormen 1400-1625 

Besluit 

 

Het JEG voor Nederland is te bestellen bij Uitgeverij Verloren, Postbus 1741; 1200 BS 

Hilversum, info@verloren.nl 

Het JEB voor België is te bestellen bij J. Story-Scientia bvba Wetenschappelijke Boekhandel, 

P. Van Duyseplein 8, B-9000 Gent of info@story.be  

De prijs van het jaarboek is circa Euro 15,- 
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Onderzoek Neanderthaler leefwereld 
 

Marco Langbroek (1970) is sinds 1 maart 2008 als post-doc onderzoeker aangesteld bij het 

Instituut voor Geo- en Bioarcheologie (IGBA) van de faculteit Aard- en levenswetenschappen 

van de VU, en het onderzoeksinstituut CLUE (Research institute for the heritage and history 

of the Cultural Landscape and Urban Environment).  Met een Veni-subsidie van NWO voert 

hij de komende 4 jaar het onderzoek "Neanderthal Living Space: the organisation of living 

space and the use of landscapes in Neanderthal society" uit.  

 

Het onderzoek richt zich op het ruimtegebruik van Neanderthalers, een uitgestorven 

mensensoort die tussen ongeveer 250.000 en 27.000 jaar voor heden in Europa en west Azië 

leefde, samen met nu geheel of zo goed als uitgestorven diersoorten als de wolharige 

neushoorn, mammoet, steppepaard, holenbeer, leeuw, hyena en wisent. Het betreft een 

klimatologisch en ecologisch nogal dynamische tijd waarin verschillende glacialen en 

interglacialen voorkomen en de ecologie van het landschap varieerde van warm vol-

interglaciaal loofbos tot koude open glaciale steppe. 

 

Naar verwacht kan worden heeft het (ruimtelijk) gedrag van Neanderthalers een link met het 

klimaat en de geomorfologische en ecologische opbouw van de landschappen waarin ze 

leefden. Deze aspecten zullen dan ook een duidelijke rol krijgen in het onderzoek. 

 

Voor de interpretatie van Neanderthaler gedrag, en vooral de omgang met en organisatie van 

“ruimte” (zowel in kleinschalige zin, d.w.z. op het oppervlak van enkele vierkante meters 

zoals bijvoorbeeld in een grot, als ook grootschalig, d.w.z. op de schaal van complete 

landschappen) is tot nu toe sterk geleund op etnografische analogieën (ruimtegebruik  bij 

moderne jager-verzamelaar gemeenschappen), en primatologische analogieën. Deze 

analogieën blijken echter geen adequaat interpretatiekader te verschaffen.  

 

Dit heeft meerdere oorzaken. Eén daarvan is de geheel verschillende tijdsdimensie van 

etnografische observaties en archeologische observaties, en de neiging van archeologen om 

archeologische patronen interpretatief desondanks te veel in een “etnografisch” plaatje te 

willen gieten. Maar daarnaast speelt ook een rol dat Neanderthalers waarschijnlijk hun eigen 

manier van organisatie van en omgang met de hen omringende ruimte hadden, waarvan 

belangrijke aspecten geen parallel vinden bij moderne jager-verzamelaars of primaten. Het 

zijn juist deze aspecten die Neanderthalers tot Neanderthalers maken.  

 

Het onderzoek richt zich in eerste instantie dan ook op het opsporen  en duiden van specifiek 

Neanderthaler-unieke vormen van (ruimtelijk) gedrag en ruimtelijke organisatie, door het 

formuleren van low level theory uit archeologische vondsten en patronen zelf, en de variatie 

daar in. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de tijdsdimensie van 

archeologische data. Gedrag op ruimtelijk kleine schaal (niet alleen de organisatie van ruimte, 

maar ook de omgang met materialen, bijvoorbeeld steen voor de vervaardiging van 

werktuigen en de aanwending van vuur) wordt nadrukkelijk in het kader van gedrag op grote 

schaal (complete landschappen) geplaatst, omdat deze twee gedragsdimensies onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn. Zo bestaat de indruk dat veel van het gedrag dat waarneembaar is 

op site-niveau in sterk verband staat tot de mate van mobiliteit van Neanderthalers in het 

landschap, en de positie van de vindplaats in het paleo-landschap. 

 

De onderzoeker heeft zich eerder (1999-2002) als promovendus aan de Universiteit Leiden 

beziggehouden met de invloed van veranderingen in klimaat en ecologie op het gedrag van 
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vroege menselijke voorouders (m.n Homo erectus) binnen en buiten Afrika in de periode van 

2.5 miljoen jaar tot 500.000 jaar geleden en de rol die dit gespeeld heeft bij de vroegste 

kolonisatie van Eurazië (M. Langbroek: ‘Out of Africa’, an investigation into the earliest 

occupation of the Old World. BAR Int. Series nr. 1244 (2004), Archaeopress, Oxford). 

 

 

Nieuw verschenen boeken in de Angelsaksische wereld 
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Nauurextremen in de Alpen 
 

Over natuurextremen in het Alpengebied is eind 2007 een studie verschenen van Christian 

Rohr, Extreme Naturereignisse im Ostalpenraum. Naturerfahrung im Spätmittelalter und am 

Beginn der Neuzeit. Böhlau Verlag Köln Weimar Wien. 640 blz. 

 

 

© Kopij Nieuwbrief Milieugeschiedenis Lage Landen: Adriaan.de.Kraker@falw.vu.nl 

De NMLL is ook te lezen of downloaden op http://wwww.geoarcheologie.vu of 

http://www.falw.vu.nl/igba 

 


